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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 



PR\901073NL.doc 3/19 PE489.351v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................17



PE489.351v01-00 4/19 PR\901073NL.doc

NL



PR\901073NL.doc 5/19 PE489.351v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2008/97, (EG) nr. 779/98 en (EG) nr. 1506/98 
van de Raad op het gebied van de invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit 
Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en 
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0918),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0005/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 5. Om bepaalde niet-essentiële onderdelen 
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van Verordening (EG) nr. 2008/97 aan te 
vullen of te wijzigen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van aanpassingen van die verordening die 
moeten worden aangebracht wanneer de 
voorwaarden voor de toepassing van de in 
de Associatieovereenkomst opgenomen 
speciale regelingen, met name wat de 
bedragen betreft, worden gewijzigd, of 
wanneer een nieuwe overeenkomst wordt 
gesloten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

van Verordening (EG) nr. 2008/97 aan te 
vullen of te wijzigen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van aanpassingen van die verordening die 
moeten worden aangebracht wanneer de 
voorwaarden voor de toepassing van de in 
de Associatieovereenkomst opgenomen 
speciale regelingen, met name wat de 
bedragen betreft, worden gewijzigd, of 
wanneer een nieuwe overeenkomst wordt 
gesloten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden. De Commissie dient 
volledige gegevens en documentatie te 
verstrekken over de bijeenkomsten met 
nationale deskundigen die zij belegt in het 
kader van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
gedelegeerde handelingen. In dit verband 
moet de Commissie ervoor zorgen dat het 
Europees Parlement naar behoren bij het 
proces wordt betrokken, volgens optimale 
werkmethoden zoals die zijn gebleken uit 
eerdere ervaring op andere 
beleidsterreinen, om zo de beste 
voorwaarden te creëren voor het 
toekomstig toezicht van het Europees 
Parlement op gedelegeerde handelingen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de algemene handelswetten I en II stelt de rapporteur voor te 
benadrukken dat het Europees Parlement naar behoren moet worden betrokken bij de 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van gedelegeerde handelingen. Dit zal het toezicht op 
gedelegeerde handelingen vergemakkelijken en een efficiënte uitoefening van de 
bevoegdheidsdelegatie garanderen door bezwaren van het Europees Parlement te vermijden.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2008/97
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"Overwegende dat er om uniforme 
voorwaarden voor de vaststelling van 
bepaalde maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, uitvoeringsbevoegdheden 
aan de Commissie moeten worden 
toegekend; dat die bevoegdheden in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren* moeten worden 
uitgeoefend;
____________________
* PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13."

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel worden de overwegingen van de gewijzigde verordeningen 
ongemoeid gelaten. De rapporteur is van mening dat de overwegingen van de basisbesluiten 
moeten worden gewijzigd om de toepassing van uitvoeringshandelingen toe te lichten. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2008/97
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1a. Overweging 6 wordt vervangen door:
"Overwegende dat om bepaalde niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening aan te vullen of te wijzigen, 
aan de Commissie de bevoegdheid moet 
worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van aanpassingen van 
deze verordening die moeten worden 
aangebracht wanneer de voorwaarden 
voor de toepassing van de in de 
Associatieovereenkomst opgenomen 
speciale regelingen, met name wat de 
bedragen betreft, worden gewijzigd, of 
wanneer een nieuwe overeenkomst wordt 
gesloten; dat het van bijzonder belang is 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau; dat de Commissie bij 
de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen moet zorgen 
voor gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de relevante documenten 
aan het Europees Parlement en de Raad; 
dat de Commissie volledige gegevens en 
documentatie dient te verstrekken over de 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
die zij belegt in het kader van haar 
werkzaamheden ter voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van gedelegeerde 
handelingen; dat de Commissie er in dit 
verband voor moet zorgen dat het 
Europees Parlement naar behoren bij het 
proces wordt betrokken, volgens optimale 
werkmethoden zoals die zijn gebleken uit 
eerdere ervaring op andere 
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beleidsterreinen, om zo de beste 
voorwaarden te creëren voor het 
toekomstig toezicht van het Europees 
Parlement op gedelegeerde handelingen;"

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel worden de overwegingen van de gewijzigde verordeningen 
ongemoeid gelaten. Uw rapporteur is van mening dat de overwegingen van de basisbesluiten 
moeten worden gewijzigd om de toepassing van gedelegeerde handelingen toe te lichten en 
doel, inhoud en omvang van de delegatie nauwkeurig te bepalen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Verordening (EG) nr. 2008/97
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast 
die nodig zijn om de voorschriften voor de 
toepassing van de in deze verordening 
bedoelde speciale invoerregelingen ten 
uitvoer te leggen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure zoals 
bedoeld in artikel [323, lid 2,] van 
Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] van het 
Europees Parlement en de Raad 
[aangepaste integrale-GMO-
verordening]*.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast 
die nodig zijn om de voorschriften voor de 
toepassing van de in deze verordening 
bedoelde speciale invoerregelingen ten 
uitvoer te leggen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de onderzoeksprocedure zoals 
bedoeld in artikel 7 bis, lid 2.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie verwijst bij elk van de drie verordeningen naar de 
comitéprocedure voor de toekomstige aangepaste verordening tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten. De rapporteur stelt voor zulke 
verwijzingen weg te laten en een bepaling over de comitéprocedure in elk van de gewijzigde 
verordeningen op te nemen. Op deze manier kan de gewijzigde toepassing van de schriftelijke 
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procedure, die door de algemene handelswetten is bewerkstelligd, worden gewaarborgd. 
Bovendien zou een dergelijke wijziging de toekomstige betrokkenheid van de Commissie 
internationale handel bij de uitoefening van het recht van controle verzekeren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Verordening (EG) nr. 2008/97
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 7 bis 
Comitéprocedure
1. De Commissie zal worden bijgestaan 
door het ....... comité voorzien in artikel 
[xx] van Verordening (EU) nr. 
[xxxx/yyyy] van het Europees Parlement 
en de Raad van ..... .......... [aangepaste 
integrale-GMO-verordening]*. Dat comité 
is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011**.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.
3. Als het advies van het comité moet 
worden verkregen volgens een 
schriftelijke procedure, wordt die 
procedure zonder gevolg beëindigd indien, 
binnen de termijn voor het uitbrengen van 
het advies, de voorzitter van het comité 
hiertoe besluit of een meerderheid van de 
leden van het comité hierom verzoekt.
_____________
PB L … van …, blz. …
** PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13."  

Or. en

Motivering

Krachtens Verordening (EU) nr. 182/2011 kan de voorzitter van het raadplegingscomité resp. 
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het onderzoekscomité in een aantal eenvoudige gevallen de zogenaamde schriftelijke 
procedure verordenen. Volgens de verordening mag, tenzij anders bepaald, de schriftelijke 
procedure niet worden gevolgd wanneer een lidstaat bezwaar aantekent.  In overeenstemming 
met de rapporten van de algemene handelswetten I en II stelt de rapporteur voor alleen de 
schriftelijke procedure zonder gevolg te beëindigen wanneer een gekwalificeerde meerderheid 
van de lidstaten hierom vraagt. Het is belangrijk om het gebruik van de schriftelijke 
procedure aan te moedigen, omdat deze beduidend goedkoper en efficiënter is.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG) nr. 2008/97
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum waarop 
deze wijzigingsverordening in werking 
treedt].

2. De in artikel 8 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 
vijf jaar, te rekenen vanaf …*. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd voor perioden van gelijke duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 
van elke periode bezwaar maakt tegen een 
verlenging.
–––––––––––––––––
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening invoegen.

Or. en

Motivering

De rapporteur acht het correct de duur van de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie 
te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de Commissie 
wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde periode van vijf 
jaar een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de 
stilzwijgende verlenging van de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast 



PE489.351v01-00 12/19 PR\901073NL.doc

NL

raken en wordt de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid erdoor 
vergemakkelijkt. Dit geeft de wijzigingen weer die door de twee algemene handelswetten zijn 
bewerkstelligd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG) nr. 2008/97
Artikel 8 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 8 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met vier maanden
worden verlengd.

Or. en

Motivering

Gezien de dynamiek van het parlementaire werk, internationale procedures en deadlines is 
het van belang te verzekeren dat de wetgever voldoende tijd krijgt om de gedelegeerde 
handeling naar behoren te controleren. Dit geeft de wijzigingen weer die door de twee 
algemene handelswetten zijn bewerkstelligd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 779/98
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"Overwegende dat er om uniforme 
voorwaarden voor de vaststelling van
bepaalde maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, uitvoeringsbevoegdheden 
aan de Commissie moeten worden 
toegekend; dat die bevoegdheden in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren* moeten worden 
uitgeoefend.
_____________________
* PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13." 

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1
Verordening (EG) nr. 779/98
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de toepassing van 
de invoerregeling voor in bijlage I bij het 
Verdrag betreffende werking van de 
Europese Unie vermelde producten die van 
oorsprong uit Turkije zijn en in de Unie 
worden ingevoerd overeenkomstig de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in Besluit 

De Commissie stelt middels
uitvoeringshandelingen de voorschriften 
vast die nodig zijn voor de toepassing van 
de invoerregeling voor in bijlage I bij het 
Verdrag betreffende werking van de 
Europese Unie vermelde producten die van 
oorsprong uit Turkije zijn en in de Unie 
worden ingevoerd overeenkomstig de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in Besluit 
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nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure zoals bedoeld in 
artikel [323, lid 2,] van Verordening (EU) 
nr. [xxxx/yyyy] van het Europees 
Parlement en de Raad [aangepaste 
integrale-GMO-verordening]*.

nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure zoals bedoeld in 
artikel 2 bis, lid 2.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 779/98
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 2 bis 
Comitéprocedure
1. De Commissie zal worden bijgestaan 
door het ....... comité voorzien in artikel 
[xx] van Verordening (EU) nr.
[xxxx/yyyy] van het Europees Parlement 
en de Raad van ..... .........[aangepaste 
integrale-GMO-verordening]*. Dat comité 
is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011**.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.
3. Als het advies van het comité moet 
worden verkregen volgens een 
schriftelijke procedure, wordt die 
procedure zonder gevolg beëindigd indien, 
binnen de termijn voor het uitbrengen van 
het advies, de voorzitter van het comité 
hiertoe besluit of een meerderheid van de 
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leden van het comité hierom verzoekt.
_____________
*PB L … van …, blz. …  
** PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13."  

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1506/98
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"Overwegende dat om uniforme 
voorwaarden voor de vaststelling van 
bepaalde maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, uitvoeringsbevoegdheden 
aan de Commissie moeten worden 
toegekend; dat die bevoegdheden in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren* moeten worden 
uitgeoefend.
__________________
* PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13." 

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 1
Verordening (EG) nr. 1506/98
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie bevestigt middels een 
uitvoeringshandeling dat de in artikel 2 
bedoelde schorsing wordt beëindigd zodra 
de belemmeringen voor de preferentiële 
uitvoer van de Unie naar Turkije 
opgeheven zijn. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure zoals bedoeld in 
artikel [323, lid 2,] van Verordening (EU) 
nr. [xxxx/yyyy] van het Europees 
Parlement en de Raad [aangepaste 
integrale-GMO-verordening]*.

De Commissie bevestigt middels een 
uitvoeringshandeling dat de in artikel 2 
bedoelde schorsing wordt beëindigd zodra 
de belemmeringen voor de preferentiële 
uitvoer van de Unie naar Turkije 
opgeheven zijn. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure zoals bedoeld in 
artikel 3 bis, lid 2.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1506/98
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 3 bis 
Comitéprocedure
1. De Commissie zal worden bijgestaan 
door het ....... comité voorzien in artikel 
[xx] van Verordening (EU) nr. 
[xxxx/yyyy] van het Europees Parlement 
en de Raad van ...... .........[aangepaste 
integrale-GMO-verordening]*. Dat comité 
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is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011**.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.
3. Als het advies van het comité moet 
worden verkregen volgens een 
schriftelijke procedure, wordt die 
procedure zonder gevolg beëindigd indien, 
binnen de termijn voor het uitbrengen van 
het advies, de voorzitter van het comité 
hiertoe besluit of een meerderheid van de 
leden van het comité hierom verzoekt.
_______________
*PB L … van …, blz. …  
** PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13." 

Or. en

TOELICHTING

Het onderhavige voorstel van de Commissie heeft tot doel drie verordeningen van de Raad op 
het gebied van de invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije in 
overeenstemming te brengen met de post-Lissabonregeling van uitvoeringsbesluiten en 
gedelegeerde handelingen (art. 290 en 291 VWEU).

Voorgesteld wordt om aan de Commissie de bevoegdheid over te dragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Verordening (EG) nr. 2008/97 aan te vullen of te wijzigen, met name wat 
bedragen van verlaagde douanerechten betreft of wanneer een nieuwe overeenkomst met 
Turkije wordt gesloten. 

Bij Verordening (EG) nr. 2008/97 worden aan de Commissie bevoegdheden verleend op 
grond waarvan zij de maatregelen kan vaststellen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de voorschriften inzake de toepassing van de speciale regelingen voor de invoer van olijfolie 
en andere landbouwproducten uit Turkije. Bovendien worden bij die verordening 
bevoegdheden aan de Commissie verleend om aanpassingen in de verordening aan te brengen 
indien de in de betrokken Associatieovereenkomst opgenomen uitvoerige bepalingen zouden 
worden gewijzigd.
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Bij Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de 
Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije worden aan de Commissie 
bevoegdheden verleend op grond waarvan zij uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen voor de 
toepassing van de invoerregeling voor in bijlage I bij het Verdrag vermelde producten die uit 
Turkije afkomstig zijn en die in de Unie mogen worden ingevoerd overeenkomstig Besluit nr. 
1/98 van de Associatieraad EG-Turkije.

Bij Verordening (EG) nr. 1506/98 van de Raad van 13 juli 1998 tot vaststelling van een 
concessie in de vorm van een communautair tariefcontingent voor hazelnoten ten gunste van 
Turkije (1998) en tot schorsing van bepaalde concessies worden aan de Commissie 
bevoegdheden verleend op grond waarvan zij de in artikel 2 van die verordening bedoelde 
maatregelen kan intrekken zodra de belemmeringen voor de preferentiële uitvoer van de Unie 
naar Turkije opgeheven zijn.

Een groot deel van de wetgeving op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek 
wordt momenteel aangepast aan de artikelen 290 en 291 VWEU door middel van twee 
algemene handelswetten, d.w.z. algemene handelswet I - Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling van bepaalde 
maatregelen betreft (COD 2011/0039) en algemene handelswet II - Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het 
gemeenschappelijk handelsbeleid wat betreft de verlenging van gedelegeerde bevoegdheden 
voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (COD 2011/0153). De twee dossiers zij nog in 
behandeling en zij zullen voorwerp van de onderhandelingen tussen de twee medewetgevers 
zijn.

Met het oog op de samenhang in de handelswetgeving stelt de rapporteur amendementen op 
het voorstel van de Commissie voor die voortvloeien uit de wijzigingen die door de twee 
algemene handelswetten zijn bewerkstelligd, namelijk met betrekking tot:

 het invoegen van nieuwe overwegingen over uitvoeringshandelingen/gedelegeerde 
handelingen in de basisbesluiten;

 de betrokkenheid van het Europees Parlement tijdens de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen;

 de beperking van de delegatie van bevoegdheden aan de Commisie tot een periode van 
vijf jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd voor een periode van gelijke duur;

 de toevoeging van de mogelijke verlenging van de periode voor het aantekenen van 
bezwaar tegen een ontwerp van gedelegeerde handeling van twee naar vier maanden, 
waarmee de toezichtsperiode wordt verlengd van vier maanden (2+2) naar zes maanden 
(2+4);

 het veranderen van de bepalingen voor de toepassing van de schriftelijke procedure, 
waarmee deze procedure alleen zonder gevolg zal worden beëindigd wanneer de 
meerderheid van de lidstaten dit wenselijk acht (in tegenstelling tot de gebruikelijke 
gang van zaken, waarbij het bezwaar van één lidstaat voldoende is).
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Het voorstel van de Commissie verwijst bij elk van de drie verordeningen naar de 
comitéprocedure voor de toekomstige aangepaste verordening tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (integrale-GMO-verordening). 
De rapporteur stelt voor zulke verwijzingen weg te laten en een bepaling over de 
comitéprocedure in elk van de gewijzigde verordeningen op te nemen. Op deze manier kan de 
gewijzigde toepassing van de schriftelijke procedure, die door de handelswetten is 
bewerkstelligd, worden gewaarborgd. 
Bovendien zullen de drie aangepaste verordeningen, en niet de integrale-GMO-verordening, 
de basisbesluiten voor toekomstige uitvoeringshandelingen worden. Derhalve zal het recht 
van controle met betrekking tot zulke uitvoeringshandelingen voorbehouden blijven aan de 
Commissie internationale handel en niet aan de Commissie landbouw. De rapporteur is er 
sterk van overtuigd dat dit de juiste voortzetting is van de tenuitvoerlegging van de wetgeving 
op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, met artikel 207 VWEU als 
rechtsgrondslag.


